
 

С1  Г.Гыйльманов әсәре буенча сочинение 

        Адәм баласындагы шәфкатьсезлек, үзеннән көчсезләргә карата 

битарафлык, хәтта ки явызлык һәм кансызлык – болар кайдан килә соң? 

Кансызлыкның тамырлары кайда? Әллә язмыш тарафыннан үзләре бик 

кыйналган кешеләр шундый каты бәгырьлегә әйләнәме? Галимҗҗан 

Гыйльмановның бу язмасында безнең бүгенге тормышта, кызгнычка 

каршы, гадәти хәлгә әйләнеп бара торган көнүзәк проблема, “кече 

туганнарыбызга” мөнәсәбәт проблемасы күтәрелә. 

Кеше акылы югарылыкка ирешеп, әхлагы һаман түбән тәгәри барган 

бүгенге заманда безне чолгап алган табигатькә, аның җанлы һәм җансыз 

ияләренә мөнәсәбәт бик актуаль проблема булып  тора. Әгәр без бүген бу 

турыда чаң сукмасак, балаларыбызны җирне-суны, кош-кортларны 

яратырга һәм сакларга өйрәтмәсәк, киләчәктә җансыз һәм кансызлар 

илендә яшәргә мәҗбүр ителербез. Бүген сабый эт баласын ач үлемгә 

дучар иткән зат иртәгә ярдәмчесез калган әнисенә я сабыена шәфкатьле 

булыр дип кем әйтә ала? Бу әхлаксызлыкның тамыры – имансызлык. 

Әсәрдәге “күз ачкысыз кар гарасатын” сурәтләү аркылы язучы безне 

гайре табигый хәлгә әзерли. Йөрәк, үзеңнең сөякләреңә суык үтеп кергән 

кебек, туктап кала,  “тере төргәк”нең калтырануы геройга гына түгел, 

сиңа да күчә. Һәм син, автор белән бергә, “әлеге кечкенә җан иясе 

алдында ачы буран өчен, көчекне адаштырып калдырган кешеләр өчен” 

җан газабы кичерәсең, үзеңне гаепле сизәсең. Автор бу кешеләрне гаепли, 

аның проблемага мөнәсәбәтен турыдан-туры күрсәткән бу юллар 

авторның граңданлык автивлыгы ни дәрәҗәдә югары икәнлеген билгели. 

Дөнья явызлыгы өчен үзеңне гөнаһсызлар алдында гаепле сизү теләсә 

кемгә бирелми. 

Автор позициясе миңа шулкадәр якын, ирексездән Мәҗит Гафуриның 

“Кыр казы” әсәрендәге горбәттә адашып калган гарип казны терелтеп 

иреккә җибәргән малай искә төшә. Каты йөрәкле әтисен ризалатты бит ул. 

Гөнаһсыз җан ияләрен рәнҗеткәнне табигать кичерми. Бу турыда халык 

ышанулары, әйтемнәре сөйли, “Мәчегә типсәң, аягың корыр”, ди халык. 

Әсәрнең ахырында көчекне үлемнән коткарган герой: “Бу мизгелдә мин 

һәр кар бөртегенә күзләрен йома торган, суыкның һ 

әр сулышына бөрешеп ката торган гадәти кеше түгел идем,”- ди. Шушы 

кечкенә генә әсәрдә кеше ничек безнең күз алдында үсте, зурайды, 

ныгыды. Әле генә беркемне һәм бернәрсәне күрергә теләмичә, “бит-йөзен 

тун якалары белән томалап, үз-үзен кочып, ярым йомарланган хәлдә 

барган” кеше әсәрнең ахырында ни дәрәҗәдә үзгәрә, гүзәл гамь белән 

яшәүче, кемгәдер үзенең бик кирәклеген аңлаудан рухланучы кешегә -

  Затка әверелә. Ул бер гөнаһсыз җан иясенә икенче тормыш бүләк итте 

бит! “Бураны да, зәһәр суыгы да инде аны куркытмый. 
 


